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Jellemz? módon a Pedofil Információcsere élvezte a belügyminisztérium anyagi támogatását is mind a
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Munkáspárt, mind pedig Thatcher kormányzásának id?szakában.
(Huge sums of TAXPAYER’s cash „handed to vile child-sex pervert group” by Home Office officials, mirror.co.uk,
2014. március 1.) Vezet?je a belügyminisztérium alkalmazottja volt, aki f?nökei tudtával a munkahelyér?l intézte a
díszes kompánia ügyeit. (Child abusers in the Home Office: Amid the growing furore over a cover-up of a
paedophile ring at the heart of Westminster, an expose of the true extent of the scandal, dailymail,co.uk, 2014.
július 11.) Az sem zárható ki, hogy a titkosszolgálat állt a támogatás hátterében, amely beépült a csoportba, hogy
„zsarolja az establishmentet”. (Secret service infiltrated paedophile group to „blackmail establishment”,
express.co.uk, 2014. június 29.).
Ez utóbbi hipotézist er?síti többek között az is, hogy Leon Brittan akkori belügyminiszter ellenezte a betiltását (Paedophile Information Exchange: Leon Brittan „opposed banning pro-child sex campaign group”, mirror.co.uk, 2015.
június 4.). Nem csoda, hiszen a PIE tagjai és támogatói közé tartozott a brit parlament alsó- és fels?házának 16
tagja, valamint az anglikán egyház, neves magániskolák és az üzleti körök 30 prominense, minden valószín?ség
szerint Thatcher akkori miniszterelnök tudtával és így hallgatólagos b?npártolásával. (How Thatcher’s Government
Covered Up a VIP Pedophile Ring, thedailybeast,com, 2015. március 6.) Köztük Sir Peter Hayman magas rangú
diplomata és titkosszolga, hosszú id?n át a katonai hírszerzés (MI6) aligazgatója, a pedofil irodalom és a
gyermekpornó megszállottja, akit rajtakaptak egy nyilvános illemhelyen tanúsított „nagyon illetlen viselkedés”
közben (Diplomat Sir Peter Hayman „engaged in sexual perversion”, bbc.com, 2015. január 30.), és akir?l nyílt
titok volt, hogy ? a parlamenti „pedofil klikk” egyik vezérürüje. (Westminster „paedophile ring” investigation: ExMI6 spy Sir Peter Hayman named in dossier, independent.co.uk, 2015. január 30.)
A brit politikai vezetés ebben a kérdésben tanúsított zavarodottságát mutatja, hogy miközben Theresa May még
belügyminiszterként gyakorlatilag elismerte, hogy korábban a belügyminisztérium „álcázhatta” a pedofil ügyeket,
addig David Cameron volt kormányf? „összeesküvés-elméletnek” nevezte az ezzel kapcsolatos állításokat,
kiváltva az egykori áldozatok tiltakozását. (Cameron attacked by sexual abuse victims after calling claims of Home
Office cover-up a „conspiracy theory”, dailymail.co.uk, 2014. november 12.)
Cameronnal szemben – egyebek mellett – az is May javára billenti az igazság mérlegét, hogy Tim Fortescue, a
Heath-kormány volt pénzügyminisztere a BBC Westminster’s Secret Service cím?, 1995-ös dokumentumfilmjében
köntörfalazás nélkül bevallotta, hogy akkoriban bevett gyakorlatnak számított a „kisfiúk” kapcsán bajba került
politikusok ügyeinek eltussolása. Az ily módon kompromittálódott illet?ket ugyanis sakkban tarthatták és
zsarolhatták egész politikai pályafutásuk során. (Sir Edward Heath’s Tory Whip Tim Fortescue Told BBC He Could
Cover Up „Scandals Involving Small Boys”, huffingtonpost.co.uk, 2015. június 8.) S?t mi több, maga Sir Edward
Heath brit miniszterelnök (1970–1974), Thatcher el?dje és politikai ellenlábasa is érintett lehetett gyermekek
sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekben. (Sir Edward Heath Accused of Child Sey Abuse in 1990’,
Huffingtonpost.co.uk, 2015. március 8.) Állítólag „rendszeresen fiúkat vitt el egyes gyermekotthonokból a hajóján
vikendezni”, és Sir Jimmy Savile szállította számára a gyerekeket, akárcsak más vezet? politikusok számára.
(Jimmy Savile scandal exposes pedophile network at heart of British establishment, sott.net, 2012. október 1.)
Heath mint lehetséges pedofil ragadozó személye különösen azután került a reflektorfénybe, hogy el?került egy
állítólagos volt áldozata, aki azzal vádolta meg, hogy 12 éves korában meger?szakolta, egy a háza közelében
található bordélyház madamja pedig azt állította, hogy a rend?rség azért szüntette be az eljárást ellene, mert azzal
fenyeget?zött, hogy ellenkez? esetben kitálalja Heath viselt dolgait. (Ted Heath „raped me when I was 12”: Former
Prime Minister accused of attacking a boy in 1961 as it is also claimed police droped case against brothel madam
to „cover up his child abuse”, dailymail.co.uk, 2015. augusztus 4.) Mindenesetre a volt miniszterelnököt érint?
pedofil vádak komolyságát mutatja, hogy legalább 12 rend?rségi nyomozás folyik ellene ez ügyben. (Sir Edward
Heath: dozen police probes accross UK become one, exaronews.com, 2015. augusztus 11.)
A pedofil ügyekben évtizedeken át érvényesül? legmagasabb szint? b?npártolás és a brit politikai vezetés
maffiamorálját tükröz? intézményesített omerta iskolapéldája Lord Janner volt munkáspárti képvisel? esete, akir?l
maga Alison Saunders (akkori) f?ügyész mondta azt, hogy elég bizonyíték létezik a perbe fogásához kilenc
gyermek sérelmére elkövetett pedofil abúzus miatt. Hallgatólagosan azt is elismerve, hogy a korábbi
büntet?eljárásokat elszabotálták, Saunders kikottyantotta, hogy Jannert háromszor is vád alá kellett volna helyezni
az ellene lefolytatott korábbi három rend?rségi nyomozás nyomán. Janner azonban nem akárki. A britanniai
zsidóság erny?szervezetének (BDBJ) elnökeként, a Zsidó Világkongresszus (WJC) alelnökeként, az
antiszemitizmus elleni összpárti parlamenti csoport vezet?jeként, Thatcher barátjaként évtizedeken át a brit közélet
egyik tótumfaktumának számított, befolyásos támogatókkal, köztük Tony Blairrel, aki miután 1997-ben kormányra
került, egyik legsürget?bb feladatának tartotta, hogy „f?nemest” csináljon bel?le, noha már évekkel korábban
megvádolták gyermekek szexuális molesztálásával, amit egyébként 1955 óta (!) ?zött háborítatlanul.
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Egyes források szerint a Lord Brittan belügyminiszterkedése idején elsinkófált 114 pedofilakta egyike az ? viselt
dolgait tartalmazta. (The rape of justice: Damning new evidence of Labour peer Lord Janner’s child sex abuse
covered up by police and social workers for over 20 years, dailymail.co.uk, 2015. április 24.)
(Folytatjuk)
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